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Spoříme jak o život 
Další mohutný nárůst bankovních vkladů domác-

ností o víc než 42 miliard korun dosáhl na další histo-
rický lednový rekord. Přes 45 miliard přitom zamířilo 
na netermínované, zatímco termínované dále o 3 mili-
ardy korun klesly. Na netermínovaných účtech se su-
ma již blíží 2,5 bilionu, zatímco na termínovaných po-
stupně klesá k půl bilionu. Překvapí i historicky nej-
nižší nárůst úvěrů díky tomu, že o 2,5 miliardy klesly 
ty spotřební, takže na bydlení udržely růst o 6,4 mili-
ardy korun. 

 

Bonus již běží 
Finanční správa začala přijímat žádosti o nový pří-

spěvek, tzv. kompenzační bonus, 1000 korun denně 
pro podnikatele nebo společníky malých firem. Příspě-
vek byl zvýšen z 500 korun novým zákonem, který  
v pátek vyšel ve Sbírce zákonů. Pracovníkům na do-
hodu zůstává příspěvek 500 korun denně. 

Tragické učitelské počty 
Matematik a ředitel BISOP René Levínský považuje 

očkování učitelů za naprosto tragickou a zoufalou 
chybu: „Kvůli tomu, že ze čtvrt milionu učitelů naoč-
kujeme 125 000, což je naše týdenní kapacita očko-
vání. Očkování učitelů tak víceméně znamená tisíc 
mrtvých navíc s tím, že zachráníme deset učitelů, 
kteří jsou mladí.“ 

Izolačka prošla 
Zaměstnanci v karanténě dostanou k nemocenské 

speciální bonus až 370 korun denně 14 dnů. Výše ne-
mocenské plus bonusu přitom nemá překračovat výši 
platu. Změna zákona má platit dva měsíce a má po-
moci, aby se zaměstnanci s příznaky covidu nebáli jít 
do karantény kvůli propadu příjmů. Po schválení Sně-
movnou bude normu schvalovat Senát. 

Kolt za bondy 
Česká zbrojovka na akvizici amerického holdingu 

Colt Company vydá až 4miliardovou emisi šestiletých 
dluhopisů s pohyblivou úrokovou sazbou, vázanou na 
šestiměsíční mezibankovní sazbu PRIBOR plus 150 až 
180 bazických bodů. V současné chvíli by tato sazba 
činila 1,93 až 2,23 % ročně. Česká zbrojovka by akvi-
zicí získala 100% podíl v Coltu za 205 mil. dolarů v 
hotovosti a vydáním 1 098 620 nových vydaných 
kmenových akcií. 

Kde vzít na penze? 
ČSÚ již podruhé publikuje údaj o penzijních náro-

cích domácností. Penzijní závazky vyjadřují hodnotu 
nároku současných i budoucích penzistů na starobní 
penze. Ke konci roku 2018 dosáhly celkové výše 14,7 
bilionu Kč, což odpovídá 276 % HDP. 

Úročení hypoték stoupne 
Hypoteční banka, ČSOB a Českomoravská stavební 

spořitelna oznámily, že od 8. března zvýší sazby úvě-
rů na bydlení. Sazby u hypotečních úvěrů s 70% LTV 
vzrostou o 0,1 %, u 80% LTV o 0,2 % (u LTV 80 –  
90 % zůstávají beze změny). Úrokové sazby zajiště-
ných meziúvěrů od Lišky začínají na 1,69 %, nezajiš-
těný meziúvěr lze získat se sazbou 3,5 %. 

Zvýšení sazby hypoték již ohlásila UCB a MMB. 
Sazby zřejmě porostou i nadále, protože pětiletý 
SWAP se totiž z loňské úrovně kousek nad 0,5 % už 
přibližuje k hladině 1,5 %. 

ECB „hlídá“ sazby bondů 
Podle hlavního ekonoma ECB Philipa Lanea sleduje 

ECB pozorně nárůst nominálních výnosů dlouhodo-
bých dluhopisů, primárně se ale soustředí na dva uka-
zatele: Křivku OIS (ukazatel bezrizikové výnosové 
křivky v eurozóně) a výnosovou křivku státních dlu-
hopisů s převážením podle HDP. ECB tak bude naku-
povat dluhopisy flexibilně, aby zabránila přílišnému 
utažení 

Porosteme trochu rychleji 
Prognostický panel ČBA přehodnotil, s ohledem na 

nižší než očekávaný pokles ekonomiky v posledním 
loňském čtvrtletí, směrem vzhůru svou dosavadní 
prognózu růstu HDP na letošek i na rok 2022. Pro le-
tošní rok odhadují hospodářský růst na 2,6 %, pro 
rok 2022 zrychlení na 4,6 %.  

Většina rizik, jež by mohly tento vývoj oslabit, 
souvisí s nejistotou ohledně dalšího vývoje epidemie 
Covid-19. 

Pozor na e-shopy 
Více než 70 % kontrolovaných e-shopů porušilo lo-

ni zákon, uvedla ČOI. Uložila pokuty za 5,3 milionu 
korun. Nejčastěji pokutovala nekalé praktiky. 
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Majetek podílových fondů roste 
Majetek, který mají Češi uložený v podílových fon-

dech, stoupl roce 2020 o 32,8 miliardy korun na 589,7 
miliardy korun. Podle Asociace pro kapitálový trh při-
bylo nejvíce peněz v akciových (+25 miliard korun) a 
smíšených fondech (+39 miliard korun). 

UNIQA v penzích a investicích 
V rámci začleňování původ-

ních společností AXA do UNIQA 
schválila dozorčí rada novou se-
stavu představenstva pro UNIQA 
penzijní společnost a UNIQA in-
vestiční společnost v České re-
publice. S platností od 17. února 
má představenstvo obou společ-
ností tyto členy: Martin Žáček, 
Lucie Urválková, Peter Socha a 
Rastislav Havran. V představen-
stvu UNIQA investiční společnosti je pátým členem 
představenstva Jan Vinter, expert, který přešel ze 
skupiny AXA. 

Berňák on-line 
Finanční správa v rámci portálu Moje daně nabízí 

komunikaci s finančním úřadem podobnou internet-
bankingu. Přes portál bude možné podat přiznání ke 
všem daním a každý poplatník v systému bude mít 
osobní daňový kalendář s upozorněním na blížící se 
daňovou povinnost. V systému bude i služba automa-
tického vyplňování daňových formulářů. Při elektronic-
kém podání DP i např. přes portál, se prodlužuje lhůta 
odevzdání do 3. května. 

Erste také klesl zisk 
České spořitelně klesl loni neauditovaný konsolido-

vaný čistý zisk meziročně o 43,6 % na deset miliard 
korun. Provozní zisk klesl o 6,7 % na 21 miliard ko-
run, zejm. vinou zvýšení rizikových nákladů. Nedařilo 
se ani Erste Group, které zisk loni kvůli pandemii klesl 
o 46,7 % na 783 milionů eur. Navrhne vyplatit divi-
dendu 50 centů a další euro jako zvláštní dividendu. 
Morgan Stanley zvýšil cílovou částku akcie na 841 ko-
run. 

Čtveřice největších bank v ČR loni vydělala 31,7 
mld. Kč, což je proti předloňskému roku propad o 30,5 
mld. Kč, tedy zhruba na polovinu. Kromě nárůstu ná-
kladů rizika propadly i v souvislosti s pandemií koro-
naviru. 

Měděný kompas ukazuje vzhůru 
Nárůst ceny mědi na nejvyšší hodnotu za poslední 

desetiletí není dočasný „spike“, ale odraz silných zá-
kladních fundamentů, říká největší listovaný producent 
na světě Freeport-McMoRan. 

Kovid plní datové sítě 
Objem přenesených dat v tuzemských mobilních sí-

tích se loni zvýšil o 66 až 71 %. Provoz v pevných sí-
tích se zvýšil o třetinu až polovinu. Důvodem byla 
nejen omezení související s koronavirovou krizí a zvý-
šení práce z domova, ale i rostoucí využití chytrých 
mobilních telefonů a zlevňování datových tarifů, uvádí 
mobilní operátoři. 

Co s tím zlatem bude? 
Celosvětová poptávka po zlatě loni klesla o 14 % 

na 3759,6 tun a poprvé od roku 2009 klesla pod 4000 
tun. Důvodem byla omezení v souvislosti s epidemií 
covid-19. Podle Světové rady pro zlato ve čtvrtém 
čtvrtletí zájem o zlato meziročně klesl o 28 % na 
783,4 t, což z něj činí nejslabší čtvrtletí od doby svě-
tové finanční krize ve druhém čtvrtletí 2008. Současný 
růst výnosů zlatu neprospěje ani ve výhledu. 

Stavebko drží oblibu 
Podle pravidelného průzkumu považuje stavební 

spoření za oblíbený produkt 57 % respondentů, až po-
té se umístily drahé kovy s 54 % a penzijní spoření  
s 53 %. 

I průmysl měl strach 
Podmínky v našem průmyslu se nadále zlepšují, i 

když hodnota indexu PMI v únoru mírně klesla na tří-
měsíční minimum 56,5 bodu (při odhadu 58,1 b. z 
57,0 b. za leden) zejména kvůli problémům v dodáv-
kách. 
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ČSA zkusí reorganizaci 
Snaha o záchranu jedné z nejstarších leteckých spo-

lečností na světě se posunula do další fáze. České aeroli-
nie jsou oficiálně v platební neschopnosti, podaly u Měst-
ského soudu v Praze návrh na reorganizaci podle insol-
venčního zákona. Cílem je záchrana podniku a nalezení 
řešení pro věřitele. Provoz nadále pokračuje, uvedly ČSA. 
Soud mezitím o měsíc prodloužil moratorium mateřské 
společnosti z koncernu – Smartwings, která však zřejmě 
dosáhne na úvěr garantovaný státním programem. 

Pasivním fondům se daří 
Zatímco pětice největších investičních společností 

zaměřených na správu pasivních ETF fondů (Black-
Rock, Vanguard…) zaznamenaly čistý příliv přes 500 
miliard dolarů, společnosti se zaměřením na aktivně 
spravované fondy (Franklin Templeton, Dimensional…) 
odliv 150 miliard dolarů. 

Úvěry nezlevní 
Broker Index spotřebitelských úvěrů dosáhl v lednu 

úrovně 6,10 % p. a. Po prosincovém epizodním propa-
du začala lednová sazba opět začala směřovat k prů-
měrné loňské hodnotě bez větších výkyvů okolo  
6,58 % p. a. S ohledem na současnou ekonomickou si-
tuaci není pravděpodobné, že u spotřebitelských úvěrů 
dojde ke snižování úrokových sazeb. 

Dvouměsíční sekera 
Schodek státního rozpočtu ke konci února stoupl na 

86,1 miliardy z lednových 31,5 miliardy korun, infor-
movalo ministerstvo financí. Jde o nejhorší únorový vý-
sledek od vzniku České republiky, celkové příjmy po-
klesly meziročně o 5,4 % a výdaje naopak vzrostly  
o 18,1 %. Např. výběr daní propadl o 29,2 % vinou 
likvidace superhrubé mzdy. 

Rohlík vykynul na dvojnásobek 
On-line prodejce potravin Rohlik Group uplynulý rok 

uzavře s obratem přes 300 milionů eur (7,8 miliardy 
korun), což je roční nárůst o více než 100 %,  
s 750 000 zákazníky. Nově získal od investorů 190 mi-
lionů eur, v přepočtu zhruba pět miliard korun na rych-
lejší expanzi vč. vstupu do Německa, ale i v pokračo-
vání investic do technologií a zlepšování služby. 

Další daňový „pardon“ 
Podnikatelům i firmám promine MF sankce za pozdní 

podání daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení 
za únor. Stejně tak odpustí i úroky a penále za pozdní 
zaplacení DPH. Podmínkou ale je, že přiznání i hlášení 
podnikatel odevzdá, nebo daň za únor zaplatí, do 12. 4. 

Reaktory „vydrží“ 
Více než polovina nejstarších jaderných reaktorů 

provozovaných francouzskou elektrárenskou společnos-
tí EDF bude moci zůstat v provozu o deset let déle, než 
se předpokládalo, pokud na nich firma provede nezbyt-
nou údržbu. Rozhodl o tom francouzský úřad pro jader-
nou bezpečnost (ASN), který tím prodloužil životnost 
32 reaktorů o výkonu 900 megawattů ze 40 na 50 let. 
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INFOGRAFIKA 
Poradci do nového roku 
 

PORADENSKÝ TRH 
•  Vilém Podliska: Konzultanti, kteří se o klienty pravidelně  

starají, zvládají složité období velice dobře 
•  Dluhy se mají platit 
•  Filip Malota: Nezávislý poradce je však  

“zaměstnancem” klienta, ne banky 
•  Poradci sjednali finanční produkty za více než  

29 miliard korun 
•  Rok 2021 bude redefinovat život v 21. století 
 

HYPOTEČNÍ TRH 
•  Zdražování rezidenčních nemovitostí pandemie  

nezastavila ani ve 4. čtvrtletí 
•  Ze života hypotečního makléře 
•  Češi a mamahotely? Bývávalo…  

Zájem o ně rok od roku klesá 
•  Posel dobrých zpráv z hypotečního trhu 
•  Byty ve vyšším segmentu kupují starší lidé,  

převážně pro vlastní bydlení 
 

POJIŠŤOVNICTVÍ 
•  Vývoj pojistného trhu 2020: jen zpomalení růstu 
 

INVESTICE 
•  Průměrný investor dosáhl zhodnocení 5,86 %.  

A co ho čeká na trzích v roce 2021? 
•  2021: Bitcoin čeká zatím vůbec nejtěžší rok 
•  Svítí na dobré časy 
•  GameStop, nebo Game Stop? 
•  Martin Němeček: Investice do známek – nízká rizikovost, 

stabilita a dlouhodobý rovnoměrný růst výnosů 
 

STYL 
•  Work Life Balance aneb pracuj a zemři 
•  What’s ahead for China’s markets in the Year of the Ox 
•  Jakou hodnotu mají data? 
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